
1 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (91كتاب الحج ) -الموطأ 

 في والعصر الصبح بعد الصالة :باب، و الطواف ركعتا :باب، و االستالم في األسود الركن تقبيل :بابشرح: 
 .الطواف جامع :باب، و البيت وداع :باب، و الطواف

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

  كل   أحسن هللا
 بسم هللا الرحمن الرح م
والصالة والسالم على أشرف األنب اء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين 
واغفر للسامعين  ا ذا الجالل  وارفع قدره في الدن ا واآلخرة، واجزه عنا خير الجزاء، ،اللهم اغفر لشيخنا

 واإلكرام  
 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 :االستالم في األسود الركن تقبيل :باب
 وهوو- قال -رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر أن أب ه عن عروة بن هشام عن مال  عن  حيى حدثني
 موا لو قب   -صولى هللا عل وه وسولم- هللا رسوول رأيوت أنوي ولووال ،حجور أنت كنما" :األسود للركن -بالبيت  طوف
 " لهقب   ثم ،قبلت 

 ال مواني الوركن عون يوده بالبيوت  طووف الذي رفع كذا  ستحب العلم أهل بعض سمعت" :-رحمه هللا- مال  قال
 " ف ه على  ضعها أن

نموا بينوا محمود وعلوى  لوه وصوحبه نجمعوين، ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسووله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

 :-رحمه هللا تعالى-المؤلف فيقول 
الركن األسود المراد به الركن الذي فيه الحجر األسود، وهو مختص  "االستالم في األسود الركن تقبيل :ابب"

سود، فهو يستلم ويقبل ويشار : نن فيه الحجر األاثانيً : ألنه على قواعد إبراهيم، : نواًل ألن فيه خصائص ؛قبيلبالت
يستلم، وال يقبل وال يشار إليه إذا لم يمكن  حينئذ  إبراهيم، و ونما الركن اليماني فليس فيه إال ننه على قواعد إليه، 

 وال تقبل، وال يشار إليها. ،استالمه، ونما بقية األركان فليست قواعد إبراهيم، فال يفعل معها شيء، ال تستلم
- قوال الخطواب بون عمور أن أب وه عون عوروة بون هشام عن مال  عن  حيى حدثني": -رحمه هللا تعالى-يقول 
قوال للوركن  "األسود للركن" لجملة حال، حال كونه يطوف بالبيوتفا بالبيت يطوف وهو قال "-بالبيت  طوف وهو

موا هوو ومخاطبتوه للحجور ك  بوذلك مون يسومع اصووته مخاطًبو انو ننوه تكلوم رافًعو سوود األسود، يعني كلوم الوركن األ
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 أنت كنما"ه يريد به الركن؛ ألن الركن جماد نال ن إنما يريد به من يسمع "كنما أنت" قال للركن:" الظاهر من قوله:
 رأيووت أنووي ولوووال ،"كنمووا أنووت حجوور -جوول وعووال-يعنووي مخلوووت ال تنفووع وال تضوور، والنووافع الضووار هووو هللا  "حجوور
قود  ،بهوذا يكوون االقتوداء، نموور قود ال يودركها الشوخص بعقلوه "قبلتو  موا قبل  -صلى هللا عل ه وسلم- هللا رسول

ولووال " ،فنفعلوه -عليوه الصوالة والسوالم-فعلوه النبوي  ،لماذا نقبل الحجر  هوذا تعبود  دور بالبيتيقول قائل: لماذا ن
لو نن هذه األمور اجتهادية ال بد من الوقوف على  "قبل  ما قبلت  -صلى هللا عل ه وسلم-أني رأيت رسول هللا 

ظواهرة، كثيور مون النواس ممون يكتبوون ا ن الحكموة موا هوي ب :العلة لسبقنا بذلك هذا الخليفة الراشد الملهم، ما قال
هوذا ضوالل،  يثبتونوهيجعلون األمور كلها معقولة، ويزنوون النصووص الشورعية بعقوولهم، الوذي ال تقبلوه عقوولهم ال 

ننووت نخووص بهووا موون ويوورك، نمووورك التووي  يس بووه النصوووص  ننووت ال توودرك نشووياءومووا عقلووك الووذي تقوو  موون ننووت
ك نمور ويبيوة بعضوها نبيك من نعضاء ال تدرك كنهها وال حقيقتها، فتريد نن تدر حياتك اليومية ما بين ج ،تزاولها

ن كووووان الشوووورع ال يوووولمر بشوووويء إال لمصوووولحة  !وبعضووووها ال يوووودرك معقووووول المعنووووى وال ينهووووى عوووون شوووويء إال  ،وا 
 لو  مواقب   -صولى هللا عل وه وسولم-ولووال أنوي رأيوت رسوول هللا "يقوول:  -رضي هللا تعالى عنوه-لمصلحة، فعمر 

عليوه الصوالة -عمور بمجورد اقتدائوه بوالنبي  لوهقب   ثوملوه، قب   -عليوه الصوالة والسوالم-النبي اقتوداء بوفقود فعلوه  "قبلت 
ال هنواك فمواذا يفيود  ولويس فوي تقبيلوه لوذ ،، ولو كانت المسللة عقلية ما قبل؛ ألنوه ال ينفوع وال يضور-والسالم ة، وا 

 ، لكون هوذا ال ينفوع وال يضور...شويء مونومحسووس فيوه وع، كن تقبيله معروف يعني مشر ل من ال ينفع وال يضر
 .المسللة شرعية ا..، إذً لذة، وال هوال في
فالمسوللة  لرني لكوان نسوفل الخوف نولوى بالمسوح مون نعوالهاليقوول: للوو كوان الودين بو -رضي هللا تعالى عنوه-علي 

 .اشرعية، وليس لإلنسان مندوحة إذا ثبت عنده النص نن يختار نبدً 
  نعم " ستحب العلم أهل بعض سمعت" :مال مام اإل قال"

 طالب:        
  نقوول: نقوف موع النصووص، كوالقر ن موثاًل  افهل نقبل كل ما عظم شورعً  ،ادام معظم شرعً  نه ما: إيعني هل نقول

التووي  ائوول: إن هووذا موون تعظوويم شووعائر هللاهووذا ورد فيووه الوونص نفعوول، القوور ن مووا ورد فيووه نووص مووا نفعوول، قوود يقووول ق
لعووبم : -جول وعوال-كون نن يسوتدل بعمووم قولووه يم ون َتَقووَوو اَلقع َنَهووا مم ووَم َشوَعا مَر َفم َفهم  [( سوورة الحووو 23)] }َوَمون  عَع  م

ال قود نحسون مون انتهوى إلوى موا ، على كل حولكن مفرداتها تحتاج إلى نصوصنقول: يا نخي هذه نمور إجمالية، 
 .سمع

ال ينفوع وال يضور جويء بوه  : إن هوذه شوباك مون حديودم إبوراهيم، لموا قيول لهواامورنة تتمسوح بالمقوام مقواوذكرنا قصة 
 ممون ابتلوي بعبوادة القبوور وويرهوا من المصنع كغيره، قالت: عندكم ما ينفوع عنودنا ينفوع، تقوول: عنودنا ينفوع، وهوي

 فعندها ينفع ما هو دون من ذلك، وهللا المستعان.اهد، نسلل هللا السالمة والعافية، والمش
 ب:        طال

  مسح على ماذا
  طالب:        

 فيه  ماذاالحجر، 
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  طالب:        
 ما يمسح، ما يمسح.

 طالب:        
 ا ن، كيف تمسح  تمسح المدور   ما فيه ركن نصاًل 

 طالب:        
 ال، ما يكفي، هو ليس على قواعد إبراهيم.

 طالب:        
 ال، ما يصلح.

  ضوعها أن ال مواني الوركن عون يوده بالبيوت  طووف الوذي رفوع كذالعلوم  سوتحب قال مال : سمعت بعوض أهول ا"
ذا لم يمكون اسوتالمه ال  ستالم فق،، يستلم الركن اليمانيمن وير تقبيل، الثابت في حقه اال "ف ه على فال يقبل، وا 

 .-عليه الصالة والسالم-يشار إليه؛ ألنه لم يفعله النبي 
 تقبيل، لكن هذا يحتاج إلى نص.ون بد هكذا "أن  ضع يده على ف ه"

 .نعم
 أحسن هللا كل   

 :الطواف ركعتا :باب
و بوين يجموع ال كان أنه أب ه عن عروة بن هشام عن مال  عن  حيى حدثني  ولكنوه ،بينهموا  صولي ال بعينالسع

  غيره عند أو المقام عند صلى فربما ،ركعتين بعسع  كل بعد  صلي كان
 موا يركوع ثوم ،أكثور أو األسوبوعين بوين ف قورن  بوه يتطوو  أن الرجل على أخف كان كن الطواف عن مال  وس ل
نما ،ذل  ينبغي ال :قال ؟بو السع  تل  ركو  من عل ه   ركعتين بعسع  كل تبعيع  أن السنة وا 
 قود أنوه علم كذا  قطع :قال ،أطواف تسعة أو ثمان ة  طوف حتى ف سهو الطواف في يدخل الرجل في مال  قال
 ؛اجم ع و سوبعين  صولي حتوى التسوعة على يبني أن له ينبغي وال ،زاد كان بالذي  عتد وال ،ينركعت  صلي ثم زاد

  ركعتين سبع كل يتبع أن الطواف في السنة ألن
 ؛الوركعتين ل عود ثوم ،ال قوين علوى طوافه فليتمم فل عد الطواف ركعتي يركع بعدما طوافه في ش  ومن :مال  قال
 بين  سعى أو بالبيت  طوف وهو ه وضو  نقضب شيء أصابه ومن ،السبع لككما بعد كال لطواف صالة ال ألنه

 فهنه الطواف ركعتي يركع ولم كله أو الطواف بعض طاف وقد ذل  أصابه من فهنه ،ذل  بين أو والمروة الصفا
 مون أصوابه موا عل وه ذلو   قطوع ال فهنوه والموروة الصوفا بوين السوعي وأموا ،والركعتين الطواف و ستأنف يتوضأ

  بوضوء طاهر وهو كال السعي يدخل وال ،وضو ه تقاضان
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

  الطواف ركعتا :باب"



4 
 

ال يجمع  "بينهما  صلي ال السبعين بين يجمع ال كان أنه أب ه عن عروة بن هشام عن مال  عن  حيى حدثني
 ابوع، نما كونوه نسوبوعً بع، ويقال له: سس   بمعنى ننه ال يطوف سوى سبعة نشواط، نسبوع، ويقال له: بين السبعين

و بع فلكونه مشتمل على سوبعة، وكول موا يشوتمل علوى سوبعة فهوو نسوبوع، كالسوبعة األيوام يشوملها األسوبوع، ونموا الس 
، ثوم ابمعنى ننه ال يطوف نربعة عشر شووطً  "كان ال يجمع بين السبعين" اتخفيفً  ، وكذلك السبوعفهو هو األسبوع
ثم يصلي بعد ذلك ست ركعات، يعني  اوعشرين شوطً  ابعة ركعات بتسليمتين، وال يطوف واحدً يصلي بعد ذلك نر 
 ال يجمع األسابيع.

وع ثم يصلي بل يطوف األسب "بينهما  صلي ال السبعين بين يجمع ال كان أنه"عروة بن الزبير  "أب ه عن"يقول: 
 ،ركعتوين سوبع كول بعود  صولي كوان ولكنوه" ابيعفال يجمع بوين األسو وهكذا بعده، ثم يطوف الثاني ثم يصلي بعده

عليوه الصوالة -؛ ألن اتخواذ المقوام مصولى ال شوك ننوه نولوى، وفعلوه النبوي "غيوره عنود أو المقامخلف  صلى فربما
بووذي  صوولى الووركعتين -رضووي هللا تعووالى عنووه-وجوواء األموور بووه، لكنووه علووى سووبيل االسووتحباب، وعموور  ،-والسووالم

رضوي هللا -وال ويوره، المسوللة نعوم مون ذلوك، فعمور  وال في البيوت ص ال في المسجدطوى، وال مكان للركعتين خا
 صالهما بذي طوى. -تعالى عنه
 ثوم ،أكثور أو األسوبوعين بوين ف قورن  بوه يتطوو  أن الرجول علوى أخوف كوان كن الطوواف عون مال  وس ل"يقول: 

نموا ذل  ينبغي ال :قال ؟السبو  تل  ركو  من عل ه ما يركع يعنوي ال يقورن  "ركعتوين سوبع كول يتبوع نأ السونة وا 
ننه فعل ذلك، جاء عنه ننه طاف  -عليه الصالة والسالم-بين األسابيع، هذه هي السنة؛ ألنه لم يثبت عن النبي 

ثالثووة نسووابيع، ثووم صوولى سووت ركعووات، لكنووه ضووعيف ال تقوووم بووه حجووة، وهووو ثابووت عوون  -عليووه الصووالة والسووالم-
  ثابت عن عائشة والمسور، نعم ابيعئشة والمسور، الجمع بين األسعا

 طالب:        
يووذكر عنووه، لكوون هووو المعووروف عوون عائشووة والمسووور ثابووت عنهمووا ننهووم يقرنووون، وال شووك ننووه فووي بعوو  األوقووات 
يكون نرفق، ال سيما إذا كان ممن يتحرج من الصالة في وقت النهي، فيجمع األسابيع فإذا زال وقت النهي صلى 

ال، لمواذا  ألن مون  ،عبوادات مون جونس واحود تتوداخلالن، ومع هذا ال يقال بتداخل الركعات، ما لكل نسبوع ركعتي
ال مؤداة  مقضية، نما  شرط التداخل نن ال تكون إحداهما مقضية واألخرى مؤداة، وركعتا األسبوع األول مقضية وا 

توووداخل فووي هوووذه الصوووورة، وال والووذي قبلوووه مقضووية، فوووال ت خيوور موووؤداة، لكووون الووذي قبلوووه مقضوووية،ركعتووا األسوووبوع األ
 يتصور تداخل الركعات في مثل هذا.

ننه فعله، ونجازه الجمهور بوال كراهوة،  -صلى هللا عليه وسلم-ثبت ذلك عن عائشة والمسور ولم يثبت عن النبي 
نما السنة نن يتبع كول سوبع مون ركعتيوه، ال شوك نن هوذا نولوى ونحووط، لكون  وكرهه مالك، وقال: ال ينبغي ذلك، وا 

 فهذا ال شك ننه له وجه، وقد فعله الصحابة.  من نجله يقرن بين األسابيع إذا كان هناك ور  صحيح
 قد أنه علم كذا  قطع :قال ،أطواف تسعة أو ثمان ة  طوف حتى ف سهو الطواف في يدخل الرجل في مال  قال"

علوى القودر المشوروع، فلوو تعمود نو منتصوف التاسوع يقطوع؛ ألنهوا زيوادة  يعني علم في منتصف الشوط الثامن "زاد
ذلك صار بدعوة، عملوه بدعوة، فمجورد موا يعلوم كموا لوو علوم ننوه فوي خامسوة مون الصوالة، يقطوع الصوالة، يجلوس، 



5 
 

لكن هل يسجد للسهو في  "زاد كان بالذي  عتد وال ،ركعتين  صلي ثم  قطع كذا علم أنه قد زاد،"ويتمها فمثل هذا 
 فيه سجود للسهو، سجود السهو خاص بالصالة. مثل هذا  نعم  في سجود للسهو  ليس

 طالب:        
 إذا تعمد 

 طالب:        
، زيادة علوى القودر المشوروع ال انربعً  اوهللا مثل ما لو تعمد الزيادة على قدر الغسالت في الوضوء، لو توضل نربعً 

ر الواجووب وزيووادة، مووا هووو مثوول شووك ننووه دخوول فووي حيووز المخالفووة واالبتووداع، لكوون الووبطالن يحتوواج؛ ألنووه نتووى بالقوود
 الصالة.

 طالب:        
  نعمالطواف بالبيت صالة، 

عنوود نهوول العلووم، لكوون المتجووه قبولووه، التشووبيه ال شووك ننووه تشووبيه بليووا لحووذف األداة، والكووالم فووي الحوودي  معووروف 
 نوجه الخالف. نن التشبيه ال يقتضي المطابقة بين المشبه والمشبه به من كل وجه، فهذا من اوعرفنا مرارً 

حتوى  "اجم ع   سبعين  صلي حتى التسعة على يبني أن له ينبغي والثم  صلي ركعتين وال  عتد بالذي كان زاد، "
  ، يعني ال يبني على التسعة ثم يضيف إليها خمسة، نعمايصلي سبعين جميعً 

 طالب:        
 صدت.ويت وال ق  ال، وير معتد بها، ما ن  

 وفيه ما تقدم. -رحمه هللا-هذا رنيه، رني اإلمام مالك  "ركعتين سبع كل يتبع أن الطواف في السنة ألن"
بعودما يركوع  طوافوه فوي شوكيعني ننه لم يوتم السوبع،  "الطواف ركعتي يركع بعدما طوافه في ش  ومن :مال  قال"

د مووا يركووع إلووى قولووه: بعوو وننتبووه ،فليعوود نو سووتة، ثووم صوولى الووركعتين يقووول: ركعتووي الطووواف جوواء بخمسووة نشووواط
فليعد، والمسللة مسللة شك، فإذا شك في العبادة بعد الفراغ منها يلتفت نو ال يلتفت  ال يلتفت، لكن لعله  الركعتين

  يرد بذلك الشك ولبة الظن، نعم
 طالب:        

 كيف 
 طالب:        

، يوولتي بواحوودة واثنووين علووى يعنووي يوولتي بمووا بقووي عليووه ،اليقووين علووى طوافووه فليووتمم ، يعيوود علووى كالمووه، فليعوود،نعووم
  ماذا، الركعتين ليعد ثم اليقين ويلغي الشك،

 طالب:        
فليعد، نعم، فليعد يعني فليرجع إلى الطواف، فليتمم طوافوه علوى اليقوين، يوتمم، نعوم، إذا كوان طواف خمسوة نشوواط 

الركعتوان اللتوان فعلهموا  ال، يلتي بشوطين، إذا كوان طواف سوتة يولتي بسوابع وهكوذا، ثوم ليعود الوركعتين، موا تجوز  
 ألنهألنه جاء بهما قبل تمام الطواف، قبل تمام الطواف، وهما مربوطتان بتمامه، فال تصحان قبل تمام الطواف؛ 

ننه ال يجوز نن يصلي نحد ركعتين قبل نن  ف، هذا ال خالف فيهبال خال ،السبع إكمال بعد إال لطواف صالة ال
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دام  ، ال، موا..ثوم نعوود إلوى ال فوي زحوام شوديد نصولي الوركعتين حتوى يخوف الزحوامنثنواء طوافوه، وا   يطوف، نو في
 باقي عليه خطوة في المطاف ال بد نن يلتي بها ثم يصلي الركعتين.

 مون فوهن ،ذلو  بوين أو ،والموروة الصوفا بوين  سوعى أو ،بالبيوت  طووف وهو ه وضو  نقضب شيء أصابه ومن"
 الطووواف و سووتأنف، يتوضووأ فهنووه الطووواف ركعتووي يركووع ولووم كلووه أو الطووواف بعووض طوواف وقوود ذلوو  أصووابه

 ."والركعتين
  طووفوهو "المعنى صحيح ه، يجوز يعني ينق  وضوء " طوف وهو ه وضو  نقضب شيء أصابه ومن"يقول: 
شوورط  نمووا بالنسووبة للطووواف بالبيووت فالمعتموود عنوود نهوول العلووم نن الطهووارة "والمووروة الصووفا بووين  سووعى أو بالبيووت

رحموه -صح الطواف إال بطهوارة، ونموا بالنسوبة للسوعي فلويس بشورط علوى موا سويلتي حتوى عنود مالوك صحة، فال ي
 .-هللا

 الطوواف بعوض طواف وقد ذل  أصابه من فهن ذل  بين أو البيت أو  سعى بين الصفا والمروةو طوف ب"يقوول: 
إذا طاف شوطين نو  الطوافيستلنف  "والركعتين الطواف و ستأنف يتوضأ فهنه الطواف ركعتي يركع ولم كله أو

ثووم ذهوب وتوضول علوى كالمووه يسوتلنف الطوواف، يبوودن مون جديود، إذا طواف خمسووة سوتة ثوم نحوود   ثالثوة ثوم نحود 
هوول التحقيووق نن مثوول هووذا ال يقطووع الة، والووذي يووراه جمووع موون ن اتوضوول ثووم يسووتلنف الطووواف موون جديوود لوجوووب المووو 

قودر ننوه طواف خمسوة  ألنوه لوو المدة، ثم بعد ذلوك والوركعتين؛صرت لمواالة، بل يبني على ما سبق ال سيما إذا قا
ن كوان الفاصول قصوير  ،ال بود مون نن يتوضول ويسوتلنف علوى كالموه نشواط ثم نحد  ثم نكمل ثم صلى ركعتين وا 

 يبني على ما مضى ثم يصلي الركعتين؛ ألن الركعتين السابقتين قبل تمام الطواف.
لمواذا  ألنوه لويس بشورط؛  ،وضووئه انتقوا  مون نصوابه ما عليه ذلك يقطع ال فإنه والمروة الصفا بين السعي ونما

لكون إن طواف مون ويور طهوارة فوال  ااسوتحبابً  بوضووء طواهر وهوو إال السوعي يودخل وال ألن الطهارة ليست بشورط،
  نعم ،شيء عليه

         طالب:
، يعني ذلك بين نو والمروة االصف بين يسعى نو بالبيت يطوف وهو هئوضو  نق ب شيء نصابه من  ذلك بين نو

 على كالمه بين الطواف والسعي.
 طالب: وهو  شرب زمزم 

نو فووي الصوووالة،   نحوود ، نعووم ،بووين الطووواف والسووعي، انتهووى موون الطووواف وصوولى ركعتوووين واتجووه إلووى المسووعى
  المقصود نن مالك يرى استحباب الطهارة للسعي، نعم

 طالب:        
  ماذافي 

 طالب:        
وصوالته إياهموا  -رضي هللا عنه-ل ننهما تابعتان للطواف والطواف موضعه الحرم، يعني لوال صنيع عمر األص

-لكووان المتجوه القووول بلنهووا مون نفعووال المسووجد؛ ألنهووا تابعوة لمووا ال يصووح إال فوي المسووجد، لكوون عموور  بوذي طوووى 
 صالهما بذي طوى. -رضي هللا عنه
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 عم.ن
 أحسن هللا كل   

 :الطواف في والعصر لصبحا بعد الصالة :باب
 القواري  عبود بون الورحمن عبود أن عووف بون الورحمن عبد بن حميد عن شهاب ابن عن مال  عن  حيى حدثني
 عمور قضوى فلموا ،الصوبح صوالة بعود -رضوي هللا تعوالى عنوه- الخطواب بون عمور موع بالبيوت طواف أنوه أخبوره
  كعتينر  فصلى طوو  بذي أناخ حتى فركب ،طلعت الشمس ير فلم ن ر طوافه

 -موارضوي هللا تعوالى عنه- عبواس بون هللا عبود رأيوت لقود :قوال أنوه المكوي الزبيور أبوي عون مالو  عن وحدثني
   صنع ما أدري  فال حجرته يدخل ثم العصر صالة بعد  طوف

 العصور صوالة وبعود الصوبح صوالة بعد يخلو البيت رأيت لقد: "قال أنه المكي الزبير أبي عن مال  عن وحدثني
 " أحد به  طوف ما

  صلي فهنه العصر صالة أو الصبح صالة أق مت ثم أسبوعه بعض بالبيت طاف ومن: "-رحمه هللا- مال  قال
ن :قووال، تغوورب أو الشوومس تطلووع حتووى  صوولي ال ثووم ،اسووبع    كموول حتووى طوواف مووا علووى يبنووي ثووم ،اإلمووام مووع  وا 

 " بذل  بأس فال المغرب  صلي حتى أخرهما
 سوبع علوى يزيود ال ،العصور وبعود الصوبح بعود اواحود   اطواف و الرجول  طوف أن بأس وال: "-هللارحمه - مال  قال

 تغوورب حتووى العصوور بعوود ويؤخرهمووا ،الخطوواب بوون عموور صوونع كمووا الشوومس تطلووع حتووى الووركعتين ويووؤخر ،واحوود
ن ،شاء كنفهذا غربت الشمس صالهما  ،الشمس  " بذل  بأس ال المغرب  صلي حتى أخرهما شاء وا 
 :-تعالى رحمه هللا-يقول 

كالموه فوي و الصالة بعد الصوبح والعصور يعنوي فوي وقوت النهوي،  "الطواف في والعصر الصبح بعد الصالة :باب"
توورجم بقولووه:  -رحمووه هللا تعووالى-اإلمووام البخوواري  ،وموون بوواب نولووى األوقووات المضوويقة الثالثووة ،الوووقتين الموسووعين

ي عون الصوالة بعود الصوبح وبعود العصور، فودل علوى ونورد نحاديو  النهو لالطواف بعد الصبح وبعد العصر :بابل
، فتوورجم بقولووه: -رحمووه هللا تعووالى-ننووه يختووار نن الووركعتين ال تصووليان فووي نوقووات النهووي، وصوونع مثلووه المؤلووف 

 يعني ركعتي الطواف. "الطواف في والعصر الصبح بعد الصالة :باب"
 القواري  عبود بون الورحمن عبود أن عووف بن الرحمن عبد بن حميد عن شهاب ابن عن مال  عن  حيى حدثني"

يعنوي الطوواف موا ورد عنوه  ،الة الصوبحطواف بعود صو "الصوبح صوالة بعود الخطواب بون عمر مع طاف أنه أخبره
طوواف بهووذا البيووت وصوولى نيووة سوواعة شوواء موون ليوول نو  ا))يووا بنووي عبوود منوواف ال تمنعوووا نحوودً  هالنهووي، بوول جوواء فيوو

 قضوى فلموا بالبيوت موع عمور بون الخطواب بعود صوالة الصوبح، طاف" لكنه عام يخصص بلحادي  النهي نهار((
رضوي هللا -وكوان عمور  "ركعتوين فصولى طووو  بوذي أنواخ حتوى فركوب طلعوت الشومس يورَ  فلوم ن ور طوافه عمر
يضرب من يصلي بعد الصبح وبعود العصور، وهوذه المسوللة ذهبوت، مضوى بحثهوا فوي وقتهوا، وهوو المورجح  -عنه

ال فوي الموسوع  اسويما المضويقة، والمؤلوف كالبخواري يختوار ننوه ال يصولى مطلًقو ننه ال يصلي في نوقوات النهوي ال
 وال في المضيق؛ ألنه وقت نهي.
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 يودخل ثوم العصور صوالة بعد  طوف عباس بن هللا عبد رأيت :قال أنه المكي الزبير أبي عن مال  عن وحدثني"
يصوولي، فووإن كووان ال يصوولي فووالخبر  فإمووا نن يكووون يصوولي هوواتين الووركعتين نو ال " صوونع مووا أدري  فووال حجرتووه

ن كوان يصولي ويريود نن يسوتخفي بوذلك عون النواس ه لوئال يسترسول النواس فوي الصوالة فوي هووذ ؛مطوابق للترجموة، وا 
فهذا من حكمته وسياسته في مثل هذه األمور التي يخشوى مون استرسوال النواس  األوقات المنهي عن الصالة فيها

 اه اجتهاده إلى جواز ذلك لكان نولى.فيها، لو استخفى بها المجتهد الذي ند
الشومس  ،ومع األسف ننه يوجد ممن ينتسب إلى العلم من يدخل قبيل الغروب بدقائق ثم يصلي، والشمس صفراء

ثوال  سواعات ل ن النهوي شوديد، النهوي فوي هوذا شوديدتضيفت للغوروب، المقصوود نن مثول هوذا ينبغوي نن يتقوى، فوإ
هوذه األوقوات ...ل ثم ذكرها، ونن نقبر فيهن موتانا ،ينهانا نن نصلي فيهن -مصلى هللا عليه وسل-كان رسول هللا 

 ونما الموسعة فتقدم ما فيها. ،المضيقة
 زبيور محمود بون مسولم بون تودرس المكويال "يخلوو البيوت رأيوت لقد: "قال المكي الزبير أبي عن مال  عن وحدثني"

لموواذا  ألنووه يلووزم موون  "أحوود بووه  طوووف مووا العصوور صووالة وبعوود الصووبح صووالة بعوود لقوود رأيووت البيووت يخلووو"قووال: 
 الطواف الصالة، وهو وقت نهي.

 "اإلموام مع  صلي فهنه العصر صالة أو الصبح صالة أق مت ثم ،أسبوعه بعض بالبيت طاف ومن: "مال  قال"
 عتطلوو حتووى  صولي ال ثووم ،اسووبع    كمول حتووى طوواف موا علووى يبنووي ثوم" ع اإلمووام، وهوذا ال يخول بووالمواالةيصولي مو
لكون لوو شورع فوي صوالة جنوازة، هوذه فريضوة الصوبح نو العصور، شورع فوي صوالة جنوازة، يقوف  "تغرب أو الشمس

وهذا ال يفوت  هذا له وجه، لو كان يقرن القر ن في طوافه  م يتابع باعتبار نن الجنازة تفوتويصلي على الجنازة ث
ال ما يسجد  نعم  فمثل هذا يفعله. ،والمواالة تابع  مثل هذا ال يخل بالتثم مر بآية سجدة يسجد وا 

ن" :قالوفيه ما تقدم،  "ثم ال  صلي حتى تطلع الشمس أو تغرب" فى يعني ما اكت "المغرب  صلي حتى أخرهما وا 
ن طال ال إشكال فيه؛ ألن عمر  ؛"بذل  بأس فال" بغروب الشمس، إنما صلى المغرب ألنه زال النهي والفاصل وا 

 طال الفصل عنده حينما انتقل إلى ذي طوى.
 ويوؤخر ،واحود سوبع علوى يزيود ال ،العصور وبعود الصوبح بعد اواحد   اطواف   الرجل  طوف أن بأس وال: "مال  قال"

ال بإمكانه على القوول ا خور نن يطووف و  ،ألنه ال يرى الجمع بين األسابيع لماذا  "الشمس تطلع حتى الركعتين ا 
 ويووؤخر"سووبوع ركعتووين بعوود خووروج وقووت النهووي، نسووبوع ونسووبوعين وثالثووة وخمسووة، ثووم بعوود ذلووك يصوولي عوون كوول ن

 ذافووه ،الشوومس تغوورب حتوى العصوور بعوود ويؤخرهمووا ،الخطواب بوون عموور صوونع كموا الشوومس تطلووع حتووى الوركعتين
ن شوواء كن صووالهما الشوومس غربووت والمسووللة فووي صووالة  "بووذل  بووأس ال المغوورب  صوولي ىحتوو أخرهمووا شوواء وا 

ات األسباب، وعنده وهو قول الجمهور ننه ال يفعول فوي هوذه األوقوات حتوى و الركعتين في وقت النهي، وهي من ذ
موووا لوووه سوووبب، وعرفنوووا رني الشوووافعي وتلييووود شووويخ اإلسوووالم، ونفتوووى بوووه جموووع مووون نهووول العلوووم، لكووون المسوووللة تقووودمت 

 .مبسوطة، فيكتفى بذلك
 نعم.

 أحسن هللا كل   
 :البيت ودا  :باب
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رضوي هللا - الخطواب بون عمور أن -رضي هللا عنهموا- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مال  عن  حيى حدثني
 " بالبيت الطواف النس  آخر فهن ،بالبيت  طوف حتى الحاج من أحد  صدرن  ال: "قال -تعالى عنه

- نورو  ف ما ذل  كن :بالبيت الطواف النس  آخر فهن :الخطاب بن عمر قول في -رحمه هللا تعالى- مال  قال
َم َشَعا مَر َفم فَ : -وتعالى تبار - هللا لقول -أعلم وهللا لعووبم }َذلمَ  َوَمن  عَع  م ون َتَقوَوو اَلقع َنَهوا مم  [( سوورة الحوو 23)]  هم
لَُّها كمَلى اَلَبَيتم اَلَعتميقم  : وقال   العتيق البيت كلى وانقضاؤها كلها الشعا ر فمحل [( سورة الحو 22)]}ثعَم َمحم

 ال هوران مور مون رجال   رد -رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر أن سعيد بن  حيى عن مال  عن وحدثني
  ود  حتى البيت ود   كن لم

  كون لوم كن فهنوه ،حجوه هللا قضوى فقود أفواض مون: "قوال أنوه أب وه عون عوروة بون هشام عن مال  عن وحدثني
ن ،بالبيوت الطوواف عهوده آخور  كون  أن حقيق فهو شيء بسهح  هللا قضوى فقود لوه عورض أو شويء حبسوه وا 

 " حجه
  كوون  أن كال اشوي    عل وه أرَ  لوم صودر حتوى بالبيوت الطوواف عهوده آخور  كون  أن جهل رجال   أن ولو :مال  قال
  أفاض قد كان كذا ينصرف ثم ،بالبيت ف طوف فيرجع اقريب  

 :-ه هللا تعالىرحم-يقول المؤلف 
والوداع والتوديع يراد به ما يفعله المسافر فوي  خور نموره قبول سوفره مون توديوع نهلوه  وداع البيت "البيت ودا  :باب"

، ومثلووه مووا يفعلووه الحوواج إذا نراد االنصووراف، وقوود جوواء األموور بووه، فووال ا، ويسوومى توديًعوواومحبيووه هووذا يسوومى وداًعوو
صولى هللا عليووه -ء األموور بوالوداع، والووداع مورتب، بووالح ؛ ألن النبوي بالبيوت، جوا هينصورف حتوى يكوون  خوور عهود

ولم يلمر بالوداع، وهو مون نعموال الحو ، ولويس للعمورة وداع، وعائشوة  اإنما نمر به في الح ، واعتمر مرارً  -وسلم
ع، فوالمرجح نمرها بالودا  -عليه الصالة والسالم-اعتمرت بعد الح  ولم يحفظ نن النبي  -ارضي هللا تعالى عنه-

نما الوداع للح .  نن العمرة ال وداع لها، وا 
 مون أحود  صودرن  ال: "قوال الخطواب بن عمر أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مال  عن  حيى حدثني"يقول: 
، يعنوي حتوى يكوون  خوور بالبيووت يطووف حتوى نحود موون الحواج ن هوذا يودل علووى نن الووداع للحو ، ال يصودر  "الحواج
ولوذا فورت بوين تحيوة  ؛نى نن يكوون  خور عهوده بالمسوجدد  خر عهده بالبيت الطواف، ليس معبالبيت، والمرا هعهد

الصوالة  ال، بوتحيوة البيوت، تحيوة المسوجد الركعتوان، تحيوة البيوت الطوواف، وعلوى هوذا يكوون وداع البيوت  المسجد
 بالطواف، وداعه بالطواف.

 النسك  خر فإن حتى يطوف بالبيت، ت الطواف((عهده بالبي خر ))حتى يكون  وجاء التصريح بذلك في البيهقي
 .بالبيت الطواف

 وهللا -يعنوي نظون- نورو  ف موا ذل  كن :"بالبيت الطواف النس  آخر فهن" :الخطاب بن عمر قول في مال  قال"
َم َشَعا مَر َفم فَ  :-وتعالى تبار - هللا لقول أعلم لع }َذلمَ  َوَمن  عَع  م َنَها ممن َتَقَوو اَلقع و يعني ل [( سورة الحو 23)]  وبم هم

هول هوذا مون  سوافر الولود مون ويور نن يمور بلبيوه ونبووه فوي الطورف الثواني، ثوم في طرف البلود اافترضنا نن شخًص 
تعظيم األب  نليس من حق األب وتعظيمه نن يذهب إلى والده في الطرف ا خر ويودعه ثم ينصرف إلى سفره  

}َوَمن  ،عنه، ويطوف به اكان بعيدً  نن يلتي إلى البيت ولو تعظيم شعائر هللاهذا من  ،هذا معنى هذا الكالم  نعم
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َم َشَعا مَر َفم فَ  لعووبم  عَع  م ون َتَقوَوو اَلقع َنَها مم لَُّهوا كمَلوى اَلَبَيوتم اَلَعتميوقم  وقوال:ل ،[( سوورة الحوو 23)]  هم ( سوورة 22)] }ثعوَم َمحم
ألمور موع ا ..،، هوذا مون الشوعائر، فمثول هوذاوهوذا منهوال العتيوق البيوت كلوى وانقضواؤها كلهوا الشعا ر فمحل [الحو 

 يدل على وجوب طواف الوداع بالنسبة للح . -عليه الصالة والسالم-الذي سمعناه منه 
 وهوو اسوم واد   لال هوران مور مون رجوال   رد الخطواب بون عمور أن سوعيد بون  حيوى عون مالو  عون وحدثني"يقول: 

وعند نهل العلم يجبر عند الجمهور  ،الماذا  ألنه ترك واجبً  "ود  حتى البيت ود  كن  لم" ،بقرب مكة، رده عمر
 .-إن شاء هللا تعالى-وتبرن ذمته  ،ا، وعلى هذا يريق دمً امن واجبات الح ، ترك نسكً  اترك واجبً  ،يجبر مثل هذا

 ،حجوه هللا قضوى قودف -طواف اإلفاضة- أفاض من: "قال أنه أب ه عن عروة بن هشام عن مال  عن وحدثني"
مباشورة، هوذا  خور عهوده نفوا  وخورج  "بالبيوت عهوده آخور  كوون  أن حقيوق فهوو شويء حبسوه  كون لوم كن فهنه

ن" بالبيت   لماذا  ألنه لم يسافر، نعم "حجه قضى فقد له عرض أو شيء حبسه وا 
 طالب:        

 ين  ن
  طالب:        

 بيت حتى ودع.من مر الظهران لم يكن ودع ال هذا ح ، رد رجاًل 
 طالب:        

 ال، نتى بما ترك، يلتي بما ترك فق،.
 طالب:        

 ال، ما اعتمر، ولو اعتمر قلنا: يكفيه العمرة عن طواف الوداع.
ألنوه نتوى ببقيوة  ؛"حجوه هللا قضوىفقود  أفواض مون: "قوال أنوه أب وه عون عوروة بون هشوام عن مال  عن وحدثني"

 فهنوه" ضة وبعده السعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، فهوذه تتموة األركوان،األركان، ومعلوم نن طواف اإلفا
ن، بالبيوت عهودهالطواف  آخر  كون  أن حقيق فهو شيء حبسه  كن لم كن  فقود لوه عورض أو شويء حبسوه وا 

، وعلوى هوذا طواف الووداع يلزمه طواف؛ ألن الطواف للمسافر ال حينئذ   حبسه شيء ني ما سافر "حجههللا  قضى
حتى قبل نن يخرج إلى نهله طاف لإلفاضة ونوى بذلك طواف اإلفاضة دخل فيه طواف  ذا نخر طواف اإلفاضةإ

يطووف لإلفاضوة  حينئوذ  الوداع، يدخل فيه طواف الوداع، هذا إن لم يكن بعده سوعي، نموا إن كوان بعوده سوعي فإنوه 
كمووا هووو الحووال فووي مووا يشووق عليووه  ثووم بعوود ذلووك يطوووف للوووداع، هووذا هووو األكموول، لكوون إن رنى فووي ذلووك ثووم يسووعى

، لكوون موواذا عمووا لووو قوودم -إن شوواء هللا تعووالى-، ويعفووى عوون ذلووك افيرجووى نن يكووون الفاصوول يسوويرً  األزمووان األخيوورة
عليووه طووواف اإلفاضووة والسووعي الووذي بعووده جوواء فقوودم السووعي وقووال فووي حوودي     قوودم السووعيالسووعي علووى الطووواف

ال شوك نن الطوواف ونريود نن ال نطووف مورتين،  ))افعول وال حورج(( نسامة بن شريك: سعيت قبل نن نطوف، قال:
في اليوم الثاني عشر والثال  عشر فيه مشقة شديدة، فلو قدم السعي ثم طواف بعوده كفواه عون طوواف الووداع، موع 
ال يرجوى نن يكفيوه ذلوك نسوهل مون تقوديم  نني المتجه عندي نن يطوف ثم يسعى، إن تيسر له نن يطوف للووداع وا 

 .اون نن السعي ال يصح إال بعد طواف ولو مسنونً ي على الطواف؛ ألن جمع من نهل العلم ير السع
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يعنوي موا عليوه  "اشي    عل ه أرَ  لم صدر حتى بالبيت الطواف عهده آخر  كون  أن جهل رجال   أن ولو :مال  قال"
ونسويانه يعفيوه مون الوذنب،  فهوو معوذور بجهلوه وال شويء عليوه، واألكثور يلزمونوه بودم، وجهلوه دام جاهالً  شيء، ما

وو  كووون  أن كال اعل ووه شووي    لووم أرَ " عنوود جمهووور العلموواء افليوورت دًموو انمووا الوودم فووال بوود منووه؛ ألن موون توورك نسووكً   اقريب 
 ."أفاض قد كان كذا ينصرف ثم بالبيت ف طوف فيرجع
 نعم.
 :الطواف جامع :باب

 بنوت زينوب عون الزبيور بون عوروة عون فولنو  بن الرحمن عبد بن محمد األسود أبي عن مال  عن  حيى حدثني
 كلوى شوكوت: "قالت أنها -صلى هللا عل ه وسلم- النبي زوج -ارضي هللا تعالى عنه- سلمة أم عن سلمة أبي

 فطفوت :قالوت ((راكبوة وأنوت النواس وراء مون طووفي)) :فقوال ،أشوتكي أنوي -صلى هللا عل وه وسولم- هللا رسول
َوكمَتواب  *  }َوالطُّوورم  وب  قرأ وهو البيت جانب كلى  صلي حين ذ   -ه وسلمصلى هللا عل - هللا ورسول بعيري  راكبة

 .[( سورة الطور3-1)] َمَسطعور  
 مع اجالس   كان أنه أخبره -سف ان بن هللا عبد- األسلمي ماعز أبا أن المكي الزبير أبي عن مال  عن وحدثني

 كذا حتوى بالبيت أطوف أن أريد أقبلت كني :فقالت تستفت ه امرأة فجاءته -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبدم 
 المسوجد بواب عنود كنوت كذا حتوى أقبلوت ثوم ،عنوي ذلو  ذهوب حتوى فرجعوت ،الودماء هرقوت المسوجد ببواب كنت

 عبود فقال ،الدماء هرقت المسجد باب عند كنت كذا حتى بلتقأ ثم ،عني ذل  ذهب حتى فرجعت ،الدماء هرقت
 " طوفي ثم ،بثوب استثفري  ثم ،فاغتسلي الش طان من ركضة ذل  كنما: "-رضي هللا عنهما- عمر بن هللا

و مكوة دخول كذا كوان -رضوي هللا تعوالى عنوه- وقوا  أبوي بون سعد أن بلغه أنه مال  عن وحدثني  خورج امراهق 
  يرجع أن بعد  طوف ثم ،والمروة الصفا وبين بالبيت  طوف أن قبل عرفة كلى
  هللا شاء كن واسع وذل : -رحمه هللا- مال  قال

  له ذل  أحب ال :فقال ؟الرجل مع يتحدث عل ه الواجب بالبيت الطواف في الرجل  قف هل مال  وس ل
  طاهر وهو كال والمروة الصفا بين وال بالبيت أحد  طوف ال :مال  قال

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 :الطواف جامع :باب"
 بنوت زينوب عون الزبيور بون عوروة عن نوفل بن الرحمن عبد بن محمد األسود أبي عن مال  عن  حيى حدثني"

 هللا صولى- هللا رسوول كلوى شوكوت: "قالوت أنهوا -صولى هللا عل وه وسولم- النبوي زوج سولمة أم عون سلمة أبي
ال تسووتطيع معووه  نلووم بهووا، امرًضوو -عليووه الصووالة والسووالم-نم سوولمة نم المووؤمنين شووكت إلووى النبووي  "-وسوولم عل ووه

- هللا ورسوول بعيوري  راكبوة فطفوت :قالوت ((راكبوة وأنوت النواس وراء مون طوفي)) :فقال" ،وبالطواف بدون رك
( سووورة 3-1)] َوكمَتوواب  َمَسووطعور  *  }َوالطُّورم وبوو  قوورأ وهووو البيووت جانووب كلووى  صوولي حين ووذ   -صوولى هللا عل ووه وسوولم

 .[الطور
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ا مودو صوحة هوذا القوول كذا قوال بوه هذا سا ل  قول: هل هنا  من موال كلوى أن الوودا  فوي العمورة بدعوة؟ ومو
 بعض طالب العلم؟

يحتمل هذا القول فال تبديع، إنموا االبتوداع  وال ابتداع، إذا كان الدليل محتماًل  فال تبديع إذا كان الدليل محتماًل  :قل
ذا كووان الوودليل يحتموول القووولين فووال بدعووة، موون ر و اختووراع قووول نو فعوول لووم يسووبق لووه شوورعية موون كتوواب وال سوونة،  نى ا 

عليووه -يوورى نن كوول موون قوودم مكووة لنسووك يشوومله هووذا، وكونووه  ه بالبيووتالعموووم فووال ينصوورف حتووى يكووون  خوور عهوود
بالنسوبة لكول مون نراد االنصوراف عون  اجديودً  اعً ييكون تشر  م يقل ذلك إال في حجته ال يمنع ننل -الصالة والسالم

وجهه، لكن يبقى ننه مرجوح، الراجح ننه خاص  نو عمرة، هذا احتمال وله االبيت مما جاء بالنسك سواًء كان حج  
 بالح ، ونما التبديع فال، فال وجه له.

مون الخوالف، ولويس الخوروج مون الخوالف مون األدلوة التوي يعتمود  امونهم مون يورى فوي مثول هوذا االسوتحباب خروًجو
نموا األصول فوي مثول هوذا قووة دليول المخو ،عليها  نالف، فخشوية مون نواألصول التي يستند إليها عند نهول العلوم، وا 

وهذه جملة يسوتعملها  ،من الخالف انو يكون دليله نقوى من دليل الموافق يقال: خروجً  ايكون قول المخالف راجحً 
 .انهل العلم كثيرً 

 صولى- هللا رسول كلى شكوت: "قالت أنها -صلى هللا عل ه وسلم- النبي زوج سلمة أم عنل :في حدي  البواب
فيوه جوواز  "بعيوري  راكبة فطفت :قالت ((راكبة وأنت الناس وراء من طوفي)) :قالف أني أشتكي -وسلم عل ه هللا

لوو   الطواف بالنسبة للراكب، جواز الطواف وصحته من الراكب، لكون هول هوذا خواص بوالمري  نو يشومل السوليم
ال ويور صوحيح  النبوي  :هول يقوال على بعيور اطاف السليم راكبً  طواف  -عليوه الصوالة والسوالم-طوافوه صوحيح وا 

عليووه الصووالة -، ففعلووه ا، فووي سوونن نبووي داود مووا يشووير إلووى ننووه كووان شوواكيً ا، لكوون فووي الصووحيح طوواف راكًبوواراكًبوو
نراد نن يراه الناس ويسللونه ويقتدون به ركب فإذا وجدت هوذه العلوة و  ،حينما حطمه الناس وضيقوا عليه -والسالم

ال  فووي نحوود موون النوواس موون العلموواء الووذين يحتوواج إلوويهم، بحيوو  ال يوورون إال علووى هووذه الهيئووة فوواألمر فيووه سووعة، وا 
 فاألصل المشي، األصل في الطواف المشي.

قالوت: فطفوت  اء النواس وأنوت راكبوة((ر ))طووفي مون و فقال: "ألنها شاكية مريضة،  ؛تطوف راكبة نذن ألم سلمة
  قوورأ وهووو البيووت بجانوو كلووى صوولي " يصوولي الصووبح " صوولي وسوولم عل ووه هللا صوولى- هللا ورسووول ي،راكبووة بعيوور 

 .[( سورة الطور3-1)] َوكمَتاب  َمَسطعور  *  }َوالطُّورم وب
صووالة المغوورب فووي حوودي  جبيوور بوون  ت فوويثبوو افثبووت عنووه ننووه قوورن هووذه السووورة الطووور فووي صووالة الصووبح، ونيًضوو

  مطعم، نعم
 طالب:   

علووى  -عليوه الصووالة والسوالم- بطوواف النبووي ن يقوول بنجاسووة نروا  مولكول اللحوومال، موا هوو بهووذا، ال، اسوتدل موو
، لطهووارة  باموواذا، يسووتدل بهوذا موون يقوول ب..البعيور؛ ألنووه ال يوؤمن نن يبووول نو يصوودر منوه رو  فووي المسوجد وهووو

موا  ااستدل به من يقول بالطهارة؛ ألنه ال يؤمن نن يبول نو يصدر منه رو  فدل على ننه طاهر، ولو كان نجًسو
-عصم دابة النبي  -جل وعال-ونصحاب القول الثاني قالوا: إن هللا  ،-المعليه الصالة والس-طاف عليه النبي 

 لحاجته إليها، لكن األدلة على طهارة نبوال ونروا  ملكول اللحم متكاثرة. -عليه الصالة والسالم
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 طالب: دابة أم سلمة 
وعرينوة نن يشوربوا مون  نمور الركوب مون عكول -عليه الصوالة والسوالم-النبي  اونيًض   عن دابة نم سلمةوماذا  نعم

 نبوال اإلبل ونلبانها، فالمرجح ننها طاهرة.
       طالب:   

فووال توودخل  ،فووال يجوووز نن توودخل المسوواجد؛ ألنووه ال يووؤمن نن توونجس هووذه المسوواجد ،الحموور اإلنسووية روثهووا نجووس
 المساجد.

 سوف ان بن هللا عبد سلمياأل ماعز أبا أن المكي الزبير أبي عن مال  عن وحدثني": -رحموه هللا-يقول المؤلف 
ال فهو ثقة، مون رجوال مسولم، لكنوه معوروف بالتودليس،  "أخبره ن نبوا مواعز، وقوال: إنبو الزبير معروف بالتدليس وا 

أن أبوا مواعز عبود هللا بون " ن، فال يقبول مون مودلس إال نن يصورحوالسند المؤنن عند نهل العلم حكمه حكم المعنع
 انتفت تهمة تدليسه. ذ  فصرح باإلخبار وحينئ "سف ان أخبره

 كذا حتوى بالبيوت أطووف أن أريد أقبلت كني :فقالت تستفت ه امرأة فجاءته عمر بن هللا عبد مع اجالس   كان أنه"
، وهوذا الودم ال صوبه، فهوي صوبت الودم :يعنوي صوبت الودم، إهورات الودماء ونراقوه "الدماء هرقت المسجد بباب كنت

 حتوى" تعنوي مورة ثانيوة، "أقبلوت ثوم ،عنوي ذلو  ذهب حتى فرجعت"   نم استحاضة دم فساد تدري هي نحي  هو
 بواب عنود كنوت كذا حتى أقبلت ثم ،عني ذل  ذهب حتى فرجعت" ثانيوة "الدماء هرقت المسجد باب عند كنت كذا

يريود نن يشوو   "الشو طان مون" يعنوي دفعوة "ركضوة ذلو  كنموا" :عمور بون هللا عبود فقوال ،الودماء هرقوت المسجد
نن يعيقوه  اها، ويريد نن يشككها في صحتها، والشيطان يجري من ابن  دم مجرى الدم، ويحاول جاهدً عليها عبادت
 "طوفي ثم بثوب استثفري  ثم فاغتسلي كنما ذل  ركضة من الش طان،" عن عبادته ونن يصده
ويرهمووا ولوويس بحووي ، ال يمنووع مون الصووالة وال موون الطووواف وال موون  ذا هووذا الوودم الخووارج منهوا استحاضووةفعلوى هوو

 مما تطلب له الطهارة.
      طالب:   
 نزل منها الدم. ،صبت

     طالب:   
  ماذا

     طالب:   
 يعني. واحد، نهريقوا ما في إشكال معًنىدماء، هرت ونرات ونهرات بهي تقول: هرقت ال

      طالب:   
ال يصير بيده ال ماذا، ال، ال مثل ما يقال: مات فالن، ...ال ما يلزم نن يكون    األصل توفي فالن، الحياةموت وا 

إلووى موون يسووند إليووه إضووافات نسووبية، منهووا مووا  -إضووافة الفعوول- ى األنفووس، توفتووه رسوولنا، فاإلضووافةيعنووي هللا يتوووف
هووذه إضووافة حقيقيووة، لكوون توفتووه رسوولنا إضووافة نسووبية،   يتوووفى األنفووس، توفوواه فووالنإضووافته حقيقيووة، إذا قووال: هللا

هل بيده  مات فالنإذا قيل:  اوينسب إليهم، نيًض  ، ففعلهم ينسب إليه-جل وعال-ن قبله باعتبار ننهم ملمورون م
ة، فووال مووانع نن تقووول: هرقووت   لوويس بيووده ذلووك، لكوون اإلسووناد إلووى الفعوول قوود يكووون ألدنووى مناسووبانن يموووت نو يحيوو
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فار في حدي  كيفية االستثاوتسلي ليزول عنك نثر الدم، ثم استثفري بثوب، وعرفنا  "فاغتسلي ثم استثفري " الماء
  نعم ،في المحرم ما ولدتلامرنة نبي بكر 

       طالب:  
في وسطها ثم بعود  في وسطها، ترب، حباًل  اومعنى ذلك نن ترب، خيطً  ((استثفري ))نسماء بنت عميس، قال لها: 

، كيفيتووه معروفووة وموون خلفهووا بووالخي، رب، هووذه الخرقووة موون نمامهووا بووالخي،ذلووك توولتي بخرقووة تشوودها علووى فرجهووا فتوو
 وال رباط، يقوم مقامه ما يمسك هذا الذي يمسك الدم. تحفظ، وال يلزم نن يكون هناك خي،يعني، معنى ذلك ت

ألنهوا فوي حكوم الطواهرات، وسوئل ابون عبواس عون المستحاضوة يجامعهوا  "فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثوم طووفي"
 .ره ذلكم، وكثير من نهل العلم يكزوجها  قال: نعم، الصالة نعظ

و مكوة دخول كذا كوان وقوا  أبوي بن سعد أن بلغه أنه مال  عن وحدثني" يعنوي ضوات عليوه الوقوت حتوى  "امراهق 
 نن قبوول عرفووة إلووى خوورج موواذا يصوونع  ، دخوول مكووة فووي يوووم عرفووة مووثاًل خوواف علووى نفسووه نن يفوووت عليووه الوقوووف

ج الوقووت بطلوووع الصووبح موون ليلووة ثووم ال يصوول إلووى عرفووة حتووى يخوور  ،؛ ألنووه يخشووى نن يعوقووه عووائقبالبيووت يطوووف
يعنووي ضووات عليووه الوقووت إلووى عرفووة مباشوورة، وهووذا بالنسووبة للقووارن والمفوورد، نمووا بالنسووبة  االنحوور، فووإذا جوواء مراهًقوو

كما صونعت عائشوة  اللمتمتع فال يتمكن من ذلك، إذا ضات عليه الوقت يدخل الح  على العمرة حتى يصير قارنً 
 .-رضي هللا عنها-
 "يرجوع أن بعود  طووف ثم ،والمروة الصفا وبين بالبيت  طوف أن قبل عرفة كلى خرج امراهق   مكة دخل كذا كان"

 "هللا شاء كن واسع وذل : مال  قال"ي إلى منى، يرجع من عرفة إلى منى ثم يطوف بعد نن يرجع يعن
، ويسوتوي فوي ذلوك الحو ؛ ألنه فعل وجاء باألركان التي نمر بها بالنسبة لمناسوك -إن شاء هللا تعالى-ذلك واسع 
إال إذا تمكون مون نداء العمورة التاموة  االمفرد والقوارن، ونموا المتمتوع فيختلوف عنهموا؛ ألنوه ال يسومى متمتًعو ما نشرنا

 بطوافها وسعيها وتقصيرها، ثم بعد ذلك يحرم بالح .
ألنوه  "لوه ذلو  بأحو ال :فقوال ؟الرجول موع يتحودث عل ه الواجب بالبيت الطواف في الرجل  قف هل مال  وس ل"

ن كان قد نبيح فيه الكالم، لكن ينبغي نن يستغل بالذكر والتالوة، يستغل بوذكر هللا  جول -جاء تشبيهه بالصالة، وا 
فوي نشورف البقواع  -جول وعوال-والتالوة؛ ألن هذه عبادات ال يليق بها إضواعة هوذه الفرصوة بوين يودي هللا  -وعال

ن، نو باسوتغالل الجووال ، نو بمحادثوة فوالن نو عوالوشومااًل  ايميًنو ضوي هوذا الوقوت بإرسوال النظوروفي نفضلها، يم
كلم، كل هذا ال ينبغي؛ ألنه في موطن عظيم مبارك، ينبغوي نن يسوتغل بموا يستغل الجوال إما نن يكلم نو ي   ،مثاًل 

 ."فقال: ال أحب له ذل "ويرضيه،  -جل وعال-يقرب إلى هللا 
وجود بعو  النسواء موع موع األسوف ننوه ي "طواهر وهو كال والمروة الصفا بين وال بالبيت أحد  طوف ال :مال  قال"

يعنوي ال يستحسونها سووي،  ا، واألنغوام البشوعة المؤذيوة، بعضوهم يجعول بودل الرنوة هوذه نو التنبيوه نموورً رفع الصووت
ومووع ذلووك تحصوول هووذه فووي نشوورف البقوواع ونفضوولها، ويووؤذى النوواس فووي نموواكن العبووادة، وتشووبه مسوواجد المسوولمين 

عون كونوه ينكرهوا، يسومع  ومع ذلك كثر اإلمساس بها حتى صار كثيور مون النواس ال يسوتنكرها، فضواًل  ،لكنائسبا
فوي نشورف والرنوات والموسويقى  الجووال ملعتمن النساء ومن األطفال ومن الكبار، بل من بع  طوالب العلوم يسو
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ل تكلم، هذا إذا كان في شيء مباح، فما البقاع، وينتهي الطواف في مكالمة واحدة، والمرنة ترفع صوتها بين الرجا
 نسلل هللا السالمة والعافية.  !بالكم إذا كان في كالم محرم

طويول اللحيوة،  ،في المسجد الحرام شخص عليوه سويما الخيور والفضول والصوالح، قصوير الثووب اوقد رنيت شخًص 
حى، مكالموة واحودة انقطووع بعود نن صولى الصوبح فوتح الجووال، وكلووم مكالموة واحودة حتوى صولى النوواس صوالة الضو

فلعاده، هذا حرمان يا نخي، وهللا هذا الحرمان، يعني ال يوجد وقت للمكالمة إال هذا  هذا هو الحرمان بعينه، إذا 
وكلم من شئت، ما نحود يلوموك  اذهب إلى ما شئت -عليه الصالة والسالم-بالنبي  اكنت ال تريد نن تجلس مقتديً 

لنوواس يشووغلهم عوون قووراءتهم وعوون نذكووارهم بهووذه الطريقووة، هووذا لموواذا جلووس  وهللا وال نحوود يثوورب عليووك، نمووا بووين ا
 المستعان.

وعرفنووا نن رنيووه  "طوواهر وهووو كال والمووروة الصووفا بووين وال بالبيووت أحوود  طوووف ال" :-رحمووه هللا تعوالى- مالووك ليقوو 
، يعني مسوتحب، رط كمالبالنسبة للطواف نن الطهارة شرط صحة، وبالنسبة للسعي بين الصفا والمروة نن هذا ش

  .وهللا نعلم
  نبينا محمد وعلى  له وصحبه نجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


